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BẢNG GIÁ - GIA CÔNG IN NHANH KỸ THUẬT SỐ - IN TRÊN GIẤY
(chỉ áp dụng cho các nhà in thiệp cưới
STT

Kích thước giấy in

cập nhật ngày 15-08-2022, đã tăng 50đ so với trước)

Giá in 1 mặt ( Bậc thang theo số lượng)
Số lượng từ 100 tới Số lượng từ 300 tới Số lượng từ 500 tới Số lượng từ 1.000
Số lượng dưới 100
299 tờ
499 tờ
999 tờ
tờ trở lên

In thêm mặt 2

33x 33cm (hoặc nhỏ
1 hơn)

950đ/ tờ + phí
30.000đ/bài in

950đ/ tờ + phí
20.000đ/bài in

950đ/ tờ

900đ/ tờ

850đ/ tờ

Cộng thêm
850đ/ tờ

33x 40cm (hoặc nhỏ
2 hơn)

1.150đ/ tờ + phí
30.000đ/bài in

1.150đ/ tờ + phí
20.000đ/bài in

1.150đ/ tờ

1.100đ/ tờ

1.050đ/ tờ

Cộng thêm
1.050đ/ tờ

33x 48.7cm (hoặc nhỏ 1.750đ/ tờ + phí
3 hơn)
30.000đ/bài in

1.750đ/ tờ + phí
20.000đ/bài in

1.750đ/ tờ

1.700đ/ tờ

1.650đ/ tờ

Cộng thêm
1.650đ/ tờ

Giá: Giá trên là công in chưa bao gồm giấy. Không bao gồm thuế VAT.
Thời gian in và phí in siêu tốc:
* Thời gian in thông thường: từ 1 tới 3 ngày làm việc kề từ khi nhận đủ thông tin của khách.
* Nếu khách quá gấp mà phải lấy ngay thì chúng tôi sẽ thực hiện và thu phí gọi là " phí in gấp" như sau :
- Phí in gấp: 50,000đ => áp dụng với bài in nhanh + lót thiệp cưới ...(chỉ in - không bế dán)
- Phí in gấp: 100,000đ => áp dụng với bài in nhanh + bao thư ...(In + bế dán)
* Thời gian in gấp gồm các trường hợp:
- Mang file tới chờ in và lấy ngay
- Sáng đặt và chiều lấy.
- Chiều hoặc tối đặt hàng sáng mai lấy.
File: Quý khách gửi file thiết kế đã dàn trang sẵn trên khổ qúy khách muốn in ( file PDF, corel, AI, Photoshop), vui lòng convert font trước
khi gửi file cho chúng tôi.
Khổ in có nhiều nội dung: Nếu 1 đơn hàng in có nhiều file in hoặc 1 file in có nhiều trang với nội dung khác nhau mà mỗi nội dung chỉ in
dưới 10 tờ…=> giá có thể tính gộp thành 1 số lượng nhưng sẽ thu thêm phí nhiều trang 2,000đ/ trang.
Giấy In: Quý khách mua giấy của chúng tôi hoặc tự cung cấp giấy thì nên trừ hao giấy dư so với số lượng cần khoảng 1% tới 5%. Độ dầy
giấy từ 70 tới 300g. , chừa lề khi in từ mép của giấy tới họa tiết in là 5mm mỗi cạnh.

• In mẫu màu(nếu yêu cầu) : Nếu khách hàng cần in chỉ để kiểm tra mẫu màu => phí 50.000đ ( chờ coi để duyệt xs luôn thì không tính
phí).
• In mẫu hoàn chỉnh(nếu yêu cầu) : nếu in mẫu xong phải bế hoặc gấp demo thành bao thư hoàn chỉnh => phí 100.000đ hoặc cao hơn
nếu thiết kế phức tạp.

BẢNG GIÁ - DỊCH VỤ SAU IN KHÁC
STT

Phí gia công tương ứng

Tên dịch vụ

1 Phí cắt giấy để in

2 Phí cắt giấy sau in

* Khi mua giấy tờ lớn sau đó cắt ra khổ in => Phí 10.000đ/ khổ cắt.
* Phí 10.000đ/ khổ cắt.
* Trường hợp sau khi in mà cắt ra thành nhiều con nhỏ, sau đó đếm và cột xấp 100 thì thu thêm tiền cột thành phẩm
nếu ít tính 20,000đ/ lô hàng.( nếu nhiều tính 400đ/xấp)

3 Dán bao thư

Giá 150đ/ cái bao thư

Cấn răng cưa, Cấn
4 đường gấp

* Mẫu có 1 đường cấn: 50,000đ/lô có SL dưới 625 tờ, trên 625 tờ tính 80đ/tờ.
* Mẫu có 2 đường cấn: 100,000đ/lô có SL dưới 625 tờ, trên 625 tờ tính 160đ/tờ.

5

Bế bao thư, lót, thiệp, .…

6 Đóng mắt ngỗng, nút

* 150,000đ/lô có SL dưới hoặc bằng 1,250 tờ. Trên 1,250 tờ tính 125đ/tờ.
(Trường hợp bế phức tạp như có nhiều con nhỏ sẽ báo giá cụ thể riêng).
* 50,000đ/lô có SL dưới 125. Trên 125 tờ tính 400đ/cái. (giá bao gồm cả mắt ngỗng hoặc nút).

